
Tento prevádzkový poriadok upravuje pravidlá užívania nechráne-
ného parkovacieho miesta a vymedzuje pravidlá medzi prevád-
zkovateľom parkoviska a medzi držiteľom cestného motorového 
vozidla. Užívať nechránené parkovacie miesto môže len zákazník, 
ktorý akceptuje tento prevádzkový poriadok, cenník a skutočnosť, 
že priestor ako aj samotné vozidlá budú monitorované prostredníc-
tvom bezpečnostných kamier, čím sa uzatvára dohoda o poskyto-
vaní nechráneného parkovacieho miesta. Dohoda vzniká prevza-
tím parkovacieho lístka zákazníkom.

Systém parkovania:

Vjazd vozidla:
-  vodič zastaví pred rampou, požiada o vstup na parkovisko  

stlačením tlačidla pre výdaj parkovacieho lístka alebo priložením 
parkovacej karty a po prevzatí lístka resp. akceptovaní karty par-
kovacím systémom sa rampa otvorí

-  vodič zaparkuje vozidlo na vybranom nechránenom parkovacom 
mieste

-  vodič opustí vozidlo, pričom parkovací lístok je povinný starostlivo 
uschovať.

Postup pri skončení parkovania:
Poplatok za parkovanie v zmysle platného cenníka podľa doby 
strávenej na parkovisku je možné uhradiť: 
1.  v budove Tržnice hotovostne alebo bezhotovostne v automatic-

kej pokladni, vodič je povinný opustiť parkovisko do 10 minút po 
úhrade poplatku za parkovanie 

2.  pri výjazdových rampách iba bezhotovostne. 

Výjazd vozidla:
1.  Vodič zastaví pred rampou, priloží parkovací lístok alebo par-

kovaciu kartu k automatu. Pokiaľ bolo parkovanie bezplat-
né alebo sumu za parkovanie uhradil vodič v budove Tržnice,  
rampa sa otvorí.

2.  Pokiaľ vodič ešte nezaplatil za parkovanie, parkovací systém ho 
vyzve na úhradu sumy za parkovanie, ktorú uhradí bezkontakt-
ne platobnou kartou. Po zaplatení a následnom prevzatí dokla-
du o platbe sa rampa pre výjazd vozidla z parkoviska otvorí.

 
I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Na parkovisku je premávka upravená dopravným značením  
a zákazník je povinný dodržiavať:
1.  V plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 315/1996 Z. z.  

o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov.

2.  Rýchlosť jazdy na parkovisku je max. 10 km/hod.
3.  Zneužitie susedného nechráneného parkovacieho miesta ne-

správnym parkovaním vozidla zákazníka bude posudzované ako 
parkovanie na dvoch (prípadne viac) nechránených parkovacích 
miestach. Zákazník je povinný zaplatiť náhradu za všetky obsa-
dené nechránené parkovacie miesta podľa platného cenníka.

4.  Ak vozidlo odstavené mimo vyznačených parkovacích miest tvorí 
prekážku cestnej alebo pešej doprave, prevádzkovateľ parkoviska 
ho dá bezodkladne odtiahnuť na náklady a riziko držiteľa vozidla.

5.  V prípade, že zákazník poruší tento prevádzkový poriadok 
podstatným spôsobom, má prevádzkovateľ právo na náklady  
zákazníka odtiahnuť vozidlo.

6.  Vozidlá, ktoré sú zaparkované na parkovisku musia byť  
v riadnom technickom stave a musia byť schválené k používaniu 
v prevádzke.

7.  Prevádzkovateľ parkoviska nezodpovedá za poškodenie, zničenie 
alebo odcudzenie vecí z vozidiel zaparkovaných na parkovisku. 

8.  Zaparkované vozidlá nie sú strážené a prevádzkovateľ nene-
sie zodpovednosť za ich poškodenie alebo zničenie počas  
parkovania.

9.  V priestoroch parkoviska je zakázané riadenie vozidiel osobami 
bez vodičského preukazu ako i výučba jazdy.

10. Zákazník (vrátane všetkých osôb zdržiavajúcich sa na parkovis-
ku) je povinný starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa 
nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené 
ním, alebo jeho vozidlom.

11. Pri pohybe na parkovisku má každá osoba povinnosť dbať  
o svoju bezpečnosť v zmysle zákona o cestnej premávke. 

II. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA:
1.  Pri zaparkovaní vozidla vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo 

a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu do pohybu.
2.  Parkovať iba na jednom parkovacom mieste.
3.  Dodržiavať všetky výstražné nápisy, dopravné značky a tento 

prevádzkový poriadok.
4.  Dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
5.  Parkovacie miesto užívať len s vozidlom v technicky prevádzky 

schopnom stave a parkovať len na vyznačenom nechránenom 
parkovacom mieste.

5.  Udržiavať čistotu a poriadok.
6.  Starostlivo uschovať parkovací lístok. Zákazník nesie zodpoved-

nosť za stratu, poškodenie alebo zničenie parkovacieho lístka. 
V prípade straty parkovacieho lístka bude účtovaný poplatok  
50,00 €.

7.  Platiť za parkovanie je možné v automatickej pokladnii v budove 
Tržnice hotovosťou alebo platobnou kartou, alebo pri výjazde 
iba platobnou kartou.

8.  V prípade zistenia poruchy vozidla na parkovisku je potrebné 
túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkova-
teľovi parkoviska.

9.  V prípade zistenia poruchy na parkovacom systéme, vjazdových 
alebo výjazdových termináloch alebo rampách je potrebné túto 
skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi 
parkoviska.

III. NA PARKOVISKU JE ZAKÁZANÉ:
1.  Nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle osoby, obzvlášť 

deti a živé zvieratá.
2.  Nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľných 

miestach.
3.  Fajčenie a používanie otvoreného ohňa, taktiež zákaz manipu-

lácie s horľavými látkami.
4.  Odkladanie a skladovanie predmetov všetkého druhu, obzvlášť 

predmetov z horľavých materiálov.
5.  Čerpanie pohonných hmôt do nádrží vozidiel, vykonávanie opráv, 

vymieňanie oleja, nabíjanie akumulátorov a vypúšťanie chladia-
cich a iných kvapalín, alebo umývanie vozidiel.

6.  Ponechanie motora v chode po dlhšiu dobu, skúšanie motora.
7.  Parkovanie vozidiel s netesniacou nádržou alebo iným poškode-

ním ohrozujúcim prevádzku parkoviska, rovnako ako parkovanie 
vozidiel, ktoré nie sú v riadnom technickom stave a nespĺňajú 
technické predpisy.

8.  Opravovanie vozidiel s výnimkou opravenia porúch za účelom 
uvedenia vozidla do prevádzky.

9.  Parkovanie vozidiel v jazdných pruhoch parkoviska a pred vý-
jazdmi z parkoviska.  

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
1.  Prevádzkový poriadok parkoviska sú povinní dodržia-

vať všetci užívatelia parkovacích miest na parkoviskách  
Šancová ul. – vjazd I./ Šancová ul. – vjazd II. /Krížna ul.

2.  Prevádzkový poriadok parkoviska nadobúda účinnosť  
dňom 15.6.2022. 

3.  Prevádzkový poriadok bude viditeľným spôsobom umiestnený 
pri vjazde na parkovisko a zároveň bude zverejnený na webo-
vej stránke prevádzkovateľa:  
https://www.ekovps.sk/sprava-majetku/parkovisko  
e-mail: parkovisko@ekovps.sk

PODMIENKY PARKOVANIA:

Prevádzkovateľ plateného parkoviska:
EKO - podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870, DIČ: SK2020887022

POZOR
Objekt je strážený 
kamerovým systémom.


